
 

 
 به نام خداوند جان و خرد

 
 در ساليان گذشته همواره علوم و فنون مرتبط با صنعت مرغداري در حال گسترش و پيشرفت بوده است و                 
در اين ميان شركت مرغ اجداد سبزدشت با معرفي يكي از بهترين نژادهـاي مـرغ گوشـتي دنيـا در كـشور                  

 . افتخار داشته كه گامي را در بهبود عملكرد و ظرفيت توليد گوشت مرغ  با كمترين هزينه توليد بردارد 
 همواره شركت سبزدشت برآن بوده تا با انتقال آخـرين اطالعـات علمـي و           500در كنار معرفي نژاد كاب  

عملي در مورد نحوه پرورش جوجه گوشتي و بومي سازي و انتقال آن بـه مرغـداران و كارشناسـان عزيـز             
 .مشكالت موجود در صنعت مرغداري را با علم روز مرتفع سازد 

در همين راستا با تشكيل واحد علمي و خدمات پس از فروش در چند سال گذشته و جمع آوري اطالعات             
عملكرد مرغداري ها در كشور ، سعي در آگاه سازي مرغداران و كارشناسان عزيـز بـه آخـرين روشـهاي           

 .مرغداري و علوم آن و در نتيجه افزايش توليد و بهبود عملكرد مرغداران  را داشته است 
در تداوم فعاليت خود با انتشار فصل نامه علمي كاربردي خود سعي در خدمت رساني هر چه بيشتر و بهتـر                      
به مرغداران و كارشناسان را داشته و اميدوار است با اطالع رسـاني صـحيح و بـه موقـع كمـك بـه بهبـود                      

 .عملكرد و افزايش سطح علمي اين عزيزان بنمايد
اين شركت دست كليه اساتيد دانشگاه و مدرسان و محققين عزيز كه تمايل همكاري با فـصلنامه را دارنـد                 

 .فشرده و انتظار همكاري و مساعدت از طرف ايشان را دارد 
 

                                                 شركت مرغ اجداد سبز دشت

 نژاد كاب ،جيره ارزانتر ، سود آوري بيشتر



مجتمع كشت و صنعت سبزدشت توسط مرحوم حاج سيد مصطفي زاهـد در سـال               
 .  هكتار در استان زنجان بنيانگذاري شد 1400 در زميني به مساحت 1352

شركت پس از گذشت سالها بگونه اي توسعه يافت كـه در حـال حاضـر شـركت                 
 : استان كشور فعاليت ميكنند عبارتند از 5هاي تابعه اين مجموعه كه در 

 شركت مرغ اجداد سبز دشت •
 شركت مرغ اجداد كرمان •
 سبز دشت ابهر •
 سبزدشت گيالن •
 سبزدشت سمنان •
 سبزدشت طارم •
 واحد كشاورزي و دامداري •
 واحدهاي جوجه كشي •
 شركت مرغ تخم گذار سيمين تخم •

 فـارم و يـك      3 در منطقه ضـياءآباد بـا        1370شركت مرغ اجداد سبزدشت از سال       
كارخانه جوجه كشي به صورت مستقل شروع به فعاليت نمود و پس از آن همزمان         

) شركت مرغ اجداد كرمان  (   فارم اجداد در منطقه كرمان 2با توسعه اين شركت ،     
 . به اين مجموعه اضافه شد 

در حال حاضر  شركت  مرغ  اجداد  سبزدشت  مادر  با  داشـتن  ظرفيـت حـدوداً                 
عالوه بر تامين بازار داخلي از طريق صادرات    )  D-line(  قطعه مرغ مولد 100000

 آذربايجان، عراق و كشورهاي حاشيه خليج فارس   ،كشورهاي منطقه نظير پاكستان  
 . نقش عمده اي ايفا مي كند 

 با مطالعه و تحقيق از بين آميختـه هـاي         1380شركت مرغ اجداد سزدشت در سال    
 و استقبال بـي     Cobb 500مختلف و با توجه به ويژگي هاي منحصر به فرد  نژاد       

نظير از اين نژاد در سطح جهاني اقدام به واردات جوجـه اجـداد و همكـاري هـاي              
 .نمود  ) Cobb( فني و علمي با شركت كاب 

شركت سبزدشت همچنين در استانهاي زنجان و گيالن داراي فـارم هـاي مـادر بـه                 
 قطعه بوده و تيم خدمات فني شركت سبزدشت در دو بخش مادر   300000ظرفيت  

و گوشتي ؛ آخرين اطالعات و دستاوردهاي علمي را در زمينـه صـنعت طيـور بـه                    
همچنين تيم هاي خدمات بازرگاني و فروش و همچنيـن     .   مشتريان انتقال مي دهند     

گروه علمي اين شركت آمادگي كامل دارند تا در هر زمان  در خـدمت مـشتريان              
 . عزيز و گرامي بوده و پاسخگوي نيازهاي ايشان باشد 

cobb 
شركت كاب بعنوان يكي از قديمي ترين شركت هاي اليـن در صـنعت طيـور در                  

 بـه دليـل     1974 توسط آقاي رابـرت كـاب تاسـيس و سـپس در سـال                  1916سال  
ويژگيهاي بي نظير اين نژاد در ارتباط با ضريب تبديل و افـت كـشتارگاهي كمتـر               

 .خريداري گرديد  ) Tyson Food( توسط شركت آمريكايي تا يسون فود 
 ميليـون   50شركت تايسون فود كه بزرگترين شركت صنايع غـذايي اسـت تعـداد               

 .جوجه گوشتي در هر هفته كشتار و روانه بازارهاي مصرف مي كند 
 همزمـان بـا همكـاري تنگاتنـگ بـا موسـسه              2007  -2008كمپاني كاب در سـال      

ژنتيكي هندريكس موفق شد بمنظور تنوع ژنتيكي و توسعه بازار نژاد هيبرو را بعـد         
 . خريداري كند Avianاز نژاد 

 :  داراي محصوالت متنوعي است Cobbشركت 
• Cobb 500  )     داراي بهترين بهره وري با ارزانترين جيره و بهترين عملكـرد

 )كشتارگاهي 
• Cobb700 )  بيشترين گوشت آوري سينه ، كيفيت برتر گوشت فيله ( 
•  ) Cobb Avian 48            توليد  بيشتر ، مانـدگاري بـاالتر و جوجـه درآوري

 )بيشتر 
• Cobb hybroXXبا همكاري شركت هيبرو  
• Cobb Sasso 150  )                 ــه ــاز و ارگانيــك ، الش ــزارع ب ــراي م ــده آل ب اي

 ) يكنواخت 
 نماينـدگي فـروش     25 در سراسر دنيا توسط Cobbدر حال حاضر توليدات متنوع    

 نماينده در  3 نماينده در اروپا و خاورميانه در آفريقا ،    14در آسياي جنوب شرقي ،      
 .  نماينده فعال در امريكاي جنوبي توزيع مي شود 13آمريكاي شمالي و 

رسالت  خويش را در توليد با كيفيت R&D  با داشتن بهترين تيم    Cobbشركت  
 . برتر مي داند 

 نمايندگان  و توليدكنندگان نژاد كاب در نقشه جهاني 

 نژاد كاب ،جيره ارزانتر ، سود آوري بيشتر

 تاريخچه 

 



 
اگر دقيق تر به اين      .         به طور معمول زمان وقوع استرس گرمايي تابستان است          

مسئله بنگريم خواهيم ديد كه حداقل يكي از دورهاي پرورشي ساليانه ما مصادف              
 . با اوج گرمايي مي باشد كه بايستي با اين معضل به طور واقع بينانه برخورد گردد 

       اگر به عملكرد ساليانه مرغداريها با تفكيك فصل نگاه كنيم در مي يابيم كه                 
در ضمن از آنجايي كه كشور ما     . پايين ترين عملكردها مربوط به فصول گرم است 

اقليم هاي متفاوتي دارد لذا در برخي موارد نحوه برخورد با اين مشكل متفاوت                   
 . خواهد بود

     در رابطه با  مضرات استرس گرمايي مي توان  به، كاهش مصرف دان ، افزايش                
مصرف آب و مرطوب شدن بستر، افزايش هزينه نگهداري پرنده به دليل طوالني               
شدن دوره پرورش ، افزايش تلفات و در نهايت كاهش سود اقتصادي گله اشاره                 

 .كرد
تابش آفتاب بر روي سقف و        :          منابع ايجادكننده گرما در سالن عبارتند از           

ديوارهاي سالن در صورت عايق بندي نامناسب ، هواي گرم ورودي و گرماي                  
 .حاصل از متابوليسم پرنده ها 

       قبل از هر چيز الزم ميدانم در رابطه با دما ، رطوبت نسبي ، سرعت جريان هوا                 
 .و دمايي كه جوجه حس مي كند مطالبي را به اختصار بيان كنم

       دمايي كه جوجه حس مي كند با دماي نشان داده شده توسط دماسنج ، درصد 
رطوبت نسبي وسرعت جريان هوا،  ارتباط دارد به طوريكه با افزايش درصد                     

همچنين با افزايش   .  رطوبت نسبي جوجه احساس گرماي بيشتر مي كند و بالعكس          
جدول انتهاي مقاله ارتباط      .  سرعت جريان هوا جوجه احساس خنكي مي كند           
 .دما،رطوبت نسبي وسرعت جريان هوا را نشان مي دهد

  مهمترين و اصلي ترين روش مقابله با استرس گرمايي ، خنك كردن هوا است كه 
 .به دو طريق مي توان به اين مهم دست يافت 

  ) m/s 2/5( از طريق افزايش سرعت جريان هوا در سطح پرنده :الف 

 
 كه براي ايجاد اين سرعت در سالن بايستي از تهويه تونلي با تعداد كافي هواكش                

 متر در انتهاي سالن و وروديهاي كافي در ابتداي سالن سود                  1/40يا  1/20هاي
جست الزم به ذكر است ايجاد اين سرعت بايستي در زمان ساعات اوج گرما و در                

 . روزه ايجاد گردد 28پرنده هايي با سن بيش از 
 

 از طريق انتقال انرژي گرمايي هوا به آب و خنك شدن هوا با               –ب  
كه در مناطق با رطوبت     .  استفاده از خنك كننده هاي تبخيري و مه پاش          

الزم به ذكر است كه     .   درصد مجاز به استفاده از آن نمي باشيم           70نسبي بيش از    
 .نصب خنك كننده هاي تبخيري اصول و شرايط خاص خود را دارد 

 متر در ثانيه را       2/5       در صورتيكه سالن هاي تونلي امكانات ايجاد سرعت              
ناكافي باشد مي توان با پوشاندن        )    تهويه ها   (  نداشته باشد  يعني تعداد فن ها             

و كاهش سطح مقطع سالن سرعت جريان هوا        )    بافل  (  قسمت بااليي سالن با پرده      
به منظور دريافت اطالعات تكميلي خوانندگان      .(  را در سطح پرنده ها افزايش داد        

 ).  عزيز مي توانند با تيم خدمات فني شركت سبزدشت تماس حاصل نمايند

   نمونه اي از بافل  در سالن مرغداري   
در مواقعي كه سالن ما داراي تهويه عرضي باشد و يا تعداد فن هاي بسيار كمي                     
داشته باشيم مي توان از طريق افزايش چرخش هوا و دور كردن هواي گرم از                     
اطراف پرنده و افزايش جريان هوا با استفاده از فن هاي دمنده و پنكه با شيب ماليم 

 .بر روي پرنده ها مانع از شدت استرس گرمايي شد 
 در صورتيكه از طريق روشهاي ذكر شده باال نتوانيم استرس                      

گرمايي را كاهش دهيم بهتر است نكات مديريتي و تغذيه اي زير در             
 : گله اعمال شود 

 نژاد كاب ،جيره ارزانتر ، سود آوري بيشتر

 استرس گرمايي و روشهاي مقابله با آن

 



سفيد كردن سقف سالن مي تواند در انعكاس و تابش نور خورشيد و                •
جلوگيري از باال رفتن بيش از حد دما در سالنهايي كه عايق بندي                   

 . سقف خوبي ندارند موثر باشد 

در اختيار قراردادن  آب خنك از طريق عايق بندي تانكر آب ،                      •
قراردادن تانكر آب در سايه ، استفاده از لوله هاي سفيد رنگ ، به                    

 ساعت يكبار ميتواند موثر       2جريان انداختن آب داخل لوله ها هر            
 .باشد

درصورت امكان افزايش تعداد آبخوري و اصالح آبخوريهاي ناقص           •
 .و باال آوردن سطح آب در آبخوريهاي آويز انجام گيرد 

 ساعت قبل از رسيدن به پيك گرمايي تا          4-5حذف دان از سالن در        •
اتمام استرس گرمايي در سالن و دان دهي در ساعات خنك شبانه                 

 .روز 

 ساعت در شب    1كاهش زمان خاموشي از هفته چهارم به بعد به مدت            •
و كاهش شدت نور در ساعات گرم روز در حدي كه پرنده ها بتوانند              

 . آبخوري را پيدا كنند 

قدم زدن بسيار آهسته در بين پرنده ها به دليل نفوذ جريان هوا به                       •
 .البالي آنها و دور شدن هواي گرم در اطراف پرنده ها 

عناصر كمياب در آب    +   به همراه مولتي ويتامين      Cاستفاده از ويتامين     •
 آشاميدني 

استفاده از  (  افزايش انرژي جيره بدون استفاده از مواد نشاسته اي                 •
و فرموالسيون مناسب جيره كه حتماً      )  روغن با كيفيت و با درصد باال        

 .بايستي با مشورت كارشناسان تغذيه انجام شود 

كاهش پروتئين خام جيره و باالنس كردن فرمول دان بر اساس                      •
اسيدهاي آمينه قابل هضم و با استفاده از اسيدهاي آمينه سنتيك                   

 .موجود 

 –براي بهبود تعادل آنيون     )  جوش شيرين   (  استفاده از بيكربنات سديم   •
 . خون پرنده مي تواند مفيد باشد PHكاتيون جيره و كاهش 

 :تذكر 
همانگونه كه گفته شد موثرترين روش برخورد با استرسهاي گرمايي ايجاد                   -1

   2/5تهويه مناسب تونلي به همراه خنك كننده هاي تبخيري قوي و ايجاد سرعت               
m/s           هفتگي مي باشد كه در اين صورت استرس          4 بر روي پرنده ها در بيش از 

 .گرمايي مي تواند حذف شود و يا در حد بسيار جزيي باشد 
تغييرات تغذيه اي مي تواند اثرات مخرب استرس گرمايي را كاهش دهد ولي                 -2

لذا بهتر است تغييرات تغذيه اي به همراه تغييرات           .  به طور كامل از بين نمي برد          
 . مديريتي و تهويه اي اعمال شود 

 نژاد كاب ،جيره ارزانتر ، سود آوري بيشتر

 نحوه استفاده از پانل های خنک کننده با آب

 



 نژاد كاب ،جيره ارزانتر ، سود آوري بيشتر

 جدول  ارتباط رطوبت نسبي با درجه حرارت وسرعت جريان هوا

 



پرورش طيور بمنظور دستيابي به مواد غذايي مورد نياز انسان واجد اهميت مي                   
توليد مواد غذايي سالم در كنار بازده اقتصادي مناسب براي پرورش                   .  باشد  

در اين نوشتار تالش مي گردد اهميت            .  دهندگان دغدغه دائمي آنها است          
پيشگيري از بيماريها يا به عبارتي مديريت بهداشتي در واحدهاي توليدي و نقش                

 .آن در اقتصاد و توليد را با هم مرور نماييم 
 :عوامل بيماريزاي طيور

بيماري اصوالً نتيجه تغيير يا تخريب عمل اندام يا بافتي در بدن مي باشد كه در اثر                  
بيماريهاي عفوني مي توانند واگيردار     .  عوامل عفوني يا غير عفوني ايجاد مي گردد         

باشند كه در اين صورت  عامل بيماريزا از پرنده اي به پرنده ديگر سرايت مي                      
 .نمايد و يا غير واگيردار باشد 

 :بيماريهاي عفوني   -1     
 سلولهاي زنده خيلي ريز بوده كه داراي انواع مفيد و مضر               :باكتري ها       :1-1

اين   ميكروارگانيسم ها مي توانند در محيط هاي غذايي رشد نموده                 .  مي باشد   
ومي توان با استفاده از آنتي بيوتيك ها از رشد آنها جلوگيري نمود يا آنها را از                     

 . بين برد 
كوچكترين ميكروارگانيسم هاي شناخته شده كه فقط در          :  ويروس ها     :  2-1

آنها به وسيله ميكروسكوپ      .  سلولهاي زنده قادر به تكثير و رشد مي باشند                 
معموالً در مقابل درمان هاي دارويي پاسخي گرفته        .  الكتروني قابل مشاهده هستند     

 .نمي شود 
 ارگانيسم هاي بسيار كوچك كه به وسيله ميكروسكوپ          :مايكوپالسماها  :  3-1

قابل مشاهده هستند و بعضي از آنها در طيور ايجاد بيماري نموده به وسيله آنتي                    
 .بيوتيك ها رشد آنها مهار شده يا از بين مي روند 

.  شبيه باكتري ها بوده ولي از آنها بزرگتر هستند                  :تك ياخته ايها         :4-1
 .ارگانيسم تك سلولي بوده و به وسيله برخي داروها رشد آنها كنترل مي گردد 

 شامل انگلهاي خارجي نظير بندپايان ، حشرات ، جرب ها ،  مي              :انگل ها     :  5-1
باشند و انگل هاي داخلي مانند آسكاريدها ، كرم هاي سكومي ، كرمهاي نواري و               

 .كاپيالريا 

 
 نظير آسپرژيلوس و  كانديديا كه اين عوامل عالوه بر ايجاد                :قارچ ها     :  6-1

 . بيماري مي تواند با توليد توكسين در غذا نيز اثرات تخريبي داشته باشند 
يك باكتري اجباري داخل سلولي با ديواره سلولي ناقص مي           :  كالميديا    :  7-1

باشد كه در محيط هاي كشت قادر به تكثير نبوده ولي به وسيله آنتي بيوتيك ها از                 
 .رشد آنها جلوگيري مي شود 

 :بيماريهاي غير عفوني  -2     
جيره غذايي مورد نياز طيور با توجه به تعيين نيازهاي          :  عوامل تغذيه اي      :  1-2

ضمناً با توجه به كيفيت مواد غذايي اوليه و              .  آنها بايستي تنظيم و تهيه گردد          
 .همچنين پيشرفت هاي ژنتيكي اصالحات الزم صورت گيرد 

از مهمترين عوامل   )  سموم قارچي   (       مايكوتوكسينها        :مسموميت ها     :  2-2
بوده همچنين بوتوليسم ، مسموميت هاي گياهي ، مسموميت با نمك يا فلزات                   

 .سنگين ، سموم ضدحشرات و قارچ ها نيز گزارش شده است 
 توجه و رعايت نكات مديريتي به خصوص دما و              :  نواقص مديريتي     :3-2

رطوبت مناسب ، تهيه ، تراكم ميزان گردو غبار ، برنامه نوري ، مديريت بستر از                    
جمله مسائل مهم بوده و نقص آنها سبب نقص در عملكرد فيزيولوژيك بدن مي                 

 . گردد 
، )  تخريب عضالني    (   كنترل نواقصي نظير ميوپاتي        :  نواقص ژنتيكي     :4-2

از نظر ژنتيك   ........  پيچيدگي زانو ، استئوديستروفي ، اسپونديلوپاتي ، آسيت و             
 . واجد اهميت مي باشد 

  برخي  فاكتورهاي محيطي سبب تخريب            :  فاكتورهاي  محيطي    :    5-2
مثالً خستگي مرغان تخمگذار در قفس ،       .  فعاليت  فيزيولوژيكي  طبيعي مي گردد        

سندرم كبد چرب ، مسموميت با آمونياك ، كاني باليسم از جمله بيماريهاي مرتبط              
 .با عوامل محيطي هستند 

 
در ادامه نحوه انتقال بيماري ها و اصول پيشگيري از آن به تفصيل و تناوب مورد                *  

 *  .بحث و بررسي قرار خواهد گرفت  

 شركت مرغ اجداد سبزدشت
  85تهران خيابان توحيد ، خيابان نيايش شرقي ،نبش كوچه آرمان ، پالك 

66932988:       فاكس 66935675-66939908: تلفن   

 اصول پيشگيري از بيماريهاي طيور
 ”سالمت و بيماري ” 

 


